
Members of the Residents’ Club are welcome to order three dishes in total per person

F O O D



D I N N E R

Το εστιατόριο Ocean παρουσιάζει το πολύχρωμο κράμα 
των πολιτιστικών επιρροών της Κρήτης, μέσα από ένα 

μενού που ισορροπεί αρμονικά το παρελθόν με το παρόν. 
Με σύγχρονο πνεύμα, οι σεφ μας επιστρατεύουν όλη 
τη δημιουργικότητά τους και μαζί με την καταξιωμένη 
ομάδα Ducasse Conseil προτείνουν μια ολοκληρωμένη 

γαστρονομική εμπειρία που διεγείρει τις αισθήσεις. 
Αγνές πρώτες ύλες ξεδιπλώνουν την πολυπλοκότητά τους 

σε κάθε πιάτο μέσα από ευρηματικούς συνδυασμούς. 

Погрузитесь в удивительный мир высокой кухни, 
наслаждаясь кулинарными шедеврами с ароматами 
Крита из меню, созданного талантливой командой 

шеф-поваров Ducasse Conseil. Совершите кулинарное 
путешествие во времени в непринужденной атмосфере 

ресторана Ocean, проникаясь тайнами и традициями 
Крита. Предайтесь празднику жизни и феерии вкуса!



Μέλη του Residents’ Club έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν συνολικά τρία πιάτα ανά άτομο

Участники программы Residents’ Club могут заказать три блюда на человека

Ο Ρ Ε Κ Τ Ι Κ Α  /  Ç À Ê Ó Ñ Ê È

Γαρίδα, φρέσκα λαχανικά και κόλιανδρος, ελαφριά μαγιονέζα   GF SF NF H  25€

Королевские креветки, охлажденные овощи и кинза, легкий майонез

Κουνουπίδι τεμπούρα με βρώσιμο άνθρακα, ψητή φέτα, σάλτσα ταρατόρ   VG SF 20€

Цветная капуста в темпуре, сыр фета на гриле, соус таратор

Καρπάτσιο λαβράκι, κρίταμο, κουμκουάτ και εσπεριδοειδή   SF NF H  25€

Карпаччо из сибаса, самфир, кумкват и цитрусовые

Ταρτάρ κομμένο στο χέρι από μοσχάρι ξηρής ωρίμανσης, μαρούλι,   SF NF 29€
κρουτόν χαρουπιού   

Тартар из говядины сухой выдержки, листья салат ромэн, гренки из рожкового дерева

Τόνος ελαφρά ψημένος, λαχανικά με παρμεζάνα, πέστο   GF SF H   25€

Слегка обжаренный тунец, овощи с сыром пармезан, соус песто

Σαλάτα με βότανα, δημητριακά και φλούδες λαχανικών   VG SF NF H  28€

Салат из зелени, злаков и нарезанных овощей

Φιλέτο μπαρμπούνι με ελιές Καλαμών, πικάντικο σιρόπι ντομάτας   GF SF DF NF H  32€

Барабулька с оливками Каламата и томатным острым сиропом

Kινόα λευκή και κόκκινη, ντομάτα, σμέουρο,   V VG GF SF DF NF H  25€
καρπούζι και κολοκυθάκι  

Киноа, помидоры, малина, арбуз и цуккини



Μέλη του Residents’ Club έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν συνολικά τρία πιάτα ανά άτομο

Участники программы Residents’ Club могут заказать три блюда на человека

Κ Υ Ρ Ι Ω Σ  Π Ι Α Τ Α  /  Î Ñ Í Î Â Í Û Å  Á Ë Þ Ä À   

Σφυρίδα ατμού, μπρόκολο και γαλάκτωμα   GF SF NF H 42 €

Морской окунь на пару, брокколи и йодированная эмульсия

Κουνέλι στιφάδο, μυρωδικά Κρήτης, καρότο και πέρλες κρεμμυδιού   GF SF NF H   35€

Кролик «стифадо», критские травы, морковь и жемчужный лук

Ξιφίας ψητός, «καμένες» μπάμιες, ψητές πιπεριές με προσούτο   GF SF DF NF H  30€

Обжаренная рыба-меч, «жженая» бамия, рагу из болгарского перца с прошутто

Μοσχαρίσιο φιλέτο ξηρής ωρίμανσης, μιλφέιγ πατάτας,   GF SF NF  55€
κρεμμύδι και σάλτσα τρούφας

Говяжья вырезка сухой выдержки, картофельный мильфей, лук и трюфельный соус

Λαχανικά γεμιστά, πλιγούρι, κολοκυθάκι και δυόσμος   VG GF SF DF H   29€

Фаршированные овощи, булгур,  цуккини и мята

Βιολογικό σιτάρι, ψητά και ωμά λαχανικά εποχής, φυσικός ζωμός   VG GF SF NF H   30€

Органическая полба, вареные и сырые сезонные овощи в собственном соку



Μέλη του Residents’ Club έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν συνολικά τρία πιάτα ανά άτομο
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Ε Π Ι ∆ Ο Ρ Π Ι Α  /  Ä Å Ñ Å Ð Ò Û

Ποικιλία κρητικών τυριών, μαρμελάδα ντομάτας   VG GF SF   17€

Ассорти критского сыра, томатный джем

Εκλέρ βανίλιας με αλμυρή καραμέλα   VG SF  17€

Гигантский ванильный эклер и соус из соленой карамели

Φρούτα, σορμπέ βασιλικού και τραγανό μπισκότο   V VG SF NF H   17€

Фрукты, сорбет из базилика и хрустящее кружево

Σουφλέ αμυγδάλου, παγωτό αμύγδαλο   SF  17€

Миндальное суфле, миндальное мороженое

Τραγανή σύνθεση σοκολάτας και πραλίνας, μπισκότο χαρουπιού   VG SF  17€

Хрустящая композиция из шоколада и пралине, рожковое печенье

Παγωτό και σορμπέ σε ποικιλία γεύσεων (μπάλα)   VG 5€

Мороженое и сорбет в ассортименте (один шарик)



Σε περίπτωση αλλεργίας ή δυσανεξίας, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον υπεύθυνο του εστιατορίου. 
Θα είναι χαρά μας να σας ενημερώσουμε για τα συστατικά που χρησιμοποιούνται στα πιάτα μας και να 
προετοιμάσουμε μια εναλλακτική πρόταση για εσάς.

Уважаемые гости, если у вас есть аллергия или пищевая непереносимость определенных продуктов, пожалуйста, 
подойдите к менеджеру ресторана. Мы будем рады рассказать об ингредиентах, которые используются при 
приготовлении блюд или, если есть необходимость, можем приготовить специальное блюдо для вас.

Όλα τα πιάτα ενδέχεται να περιέχουν ίχνη σιταριού, κριθαριού, σίκαλης ή τριτικάλε.
Во всех блюдах возможно присутствие небольшого количества следов пшеницы, ячменя, ржи или тритикале.

Αγορανομικός Υπεύθυνος: Γιώργος Μπριλάκης 
Представитель инспекции: Джордж Брилакис

Φ.Π.Α και λοιποί φόροι συμπεριλαμβάνονται. 
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο). 

Цены включают все государственные налоги и сборы за обслуживание.
Клиенты могут отказаться оплатить свой заказ, если ресторан не выдает кассовый чек или квитанцию. 

H   Υγιεινή επιλογή / Полезный  

V   Για αυστηρά χορτοφάγους / Веганские блюда

VG   Για χορτοφάγους / Вегетарианские блюда

GF   Χωρίς γλουτένη / Без глютена

SF   Χωρίς σόγια / без сои

DF   Χωρίς γαλακτοκομικά / без молочных продуктов

NF   Χωρίς ξηρούς καρπούς / без орехов




